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Bilimsel Modeller ve Kuramlar Iﬂ›¤›nda

Trafik
Sabah iﬂe giderken ya da akﬂam eve dönerken, karﬂ›laﬂt›¤›m›z manzara ço¤unlukla ayn›. Özellikle büyük ﬂehirlerde trafik karmaﬂas› önüne geçilemez biçimde art›yor. Araçlar›n neden oldu¤u karmaﬂay›
düzene koymak için ne kadar kural konulursa konulsun sanki kaos daha da derinleﬂiyor. Trafik kontrol
yöntemleri, geliﬂmiﬂ trafik düzenlemeleri fakl› ülkelerde farkl› biçimlerde uygulan›yor; ne var ki “trafik
kaosu” denen ﬂey yine de varl›¤›n› sürdürüyor. Görünen o ki trafikte soruna neden olan en önemli faktör insan davran›ﬂlar›. Bunun yan›nda daha birçok koﬂul evinizden ç›k›p araban›za bindi¤inizde yüzünüzü buruﬂturman›za neden oluyor.
Trafik bir bilim dal› olarak düﬂünülmeye baﬂlan›yor. Birbirinden farkl›, ne yapaca¤› önceden
kestirilemez parçac›klar›n yollarda seyir halinde
oldu¤unu düﬂünün. Baz› bilimciler trafi¤in bir s›v›
gibi hareket etti¤i görüﬂündeler. Frene ya da gaza basan araçlar›n oluﬂturdu¤u bir dalga hareketini incelemek gibi trafi¤i incelemek mümkün. Kimi uzmanlarsa trafi¤i anlayabilmek için kaos teorisine gerek oldu¤unu söylüyor. Sözgelimi otobanlar›n en kalabal›k oldu¤u zamanlarda araçlar›n ak›ﬂ› o kadar belirsizliklerle doludur ki yaln›zca bir tek sürücünün frene biraz daha uzun süre
basmas› önceden tahmin edilemeyecek sonuçlara
neden olabilir. Ani yavaﬂlamalar ve trafik s›k›ﬂ›kl›¤›, araçlar›n yolda çok yavaﬂ seyretmesi bir maddenin evre de¤iﬂikli¤i gibi düﬂünülebilir. Bir benzetme yapacak olursak, s›v› halde akan trafik yo¤unlaﬂt›¤›nda kat› hale geçer ve durur. Sürekli
durup kalkarak ilerleyen araçlar›n her biri sanki
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buz kristaline dönüﬂmüﬂ su parçac›klar› gibidir.
Evrenin nas›l ortaya ç›kt›¤› üzerine yapt›¤› çal›ﬂmalarla ünlenen Robert Herman ve kaos ve termodinamik konular›nda çal›ﬂan 1977 Nobel kimya ödülü sahibi Ilya Progogine birlikte trafik üzerine baz› görüﬂler ortay atm›ﬂlard›. Ellerindeki veriler ve araçlar› çok s›n›rl› oldu¤u için baﬂlang›çta
iﬂ arkadaﬂlar›n› trafikte izleyerek nas›l bir sürüﬂ
al›ﬂkanl›¤›na sahip olduklar›n› izlemiﬂlerdi. Çal›ﬂmalar› bu karmaﬂ›k konuya bir parça olsun aç›kl›k getirme amac› taﬂ›yordu. Trafi¤in t›pk› bir kuﬂ
sürüsünün uyumlu uçuﬂuna ya da sürü halinde yüzen bal›klar›n davran›ﬂ›na benzedi¤ini gözlemlediler. Almanya’daki otobanlar trafik araﬂt›rmac›lar›
için haz›r bir laboratuar gibiydi. ‹çlerinde Boris
Kerner’in de bulundu¤u bir grup biliminsan› otobanlar üzerinde çal›ﬂmalar yapt›lar. Kerner, çal›ﬂmalar› sonucunda sürücülerin trafik ak›ﬂ›na düﬂünülenden çok daha h›zl› kap›labilece¤ini gösterdi.

Ona göre araçlar trafik tenhayken birbirlerinden
ba¤›ms›z hareketler geliﬂtirirken, araç say›s› artt›¤›nda topluca hareket etme e¤ilimine giriyorlard›.
Yo¤un trafikte araçlara bakan birisi uyumlu davranan bir trafik dalgas› görüyordu.

Trafikte Bilimsel Modeller
Biliminsanlar› trafikte insanlar›n davran›ﬂlar›n› maddenin üç evresine benzeterek bir model
kurdular. T›pk› buhar›n suya suyun buza dönüﬂmesi gibi trafikte de evre de¤iﬂiklikleri yaﬂan›yor.
Do¤a olaylar›nda oldu¤u gibi bu de¤iﬂimler de fizikçilerin ilgisini çekiyor. ‹lk evrede sürücüler diledikleri gibi hareket ediyorlar. Trafi¤in oldukça
rahat oldu¤u bu dönemde istedikleri h›zla gidiyor,
istedikleri zaman ﬂerit de¤iﬂtirebiliyorlar. Her ﬂey
oldukça rahat. Bu aﬂamada sürücüler t›pk› gaz
molekülleri gibi rahat ve serbest davranabiliyorlar. ‹kinci evreyse trafi¤in yo¤unlaﬂt›¤› bir döne-
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me denk geliyor. Sürücüler art›k istedikleri gibi
ﬂerit de¤iﬂtiremiyorlar. Trafikte topluca, di¤er
araçlarla uyumlu bir h›zda seyretmek zorundalar.
Bu evrede sürücülerin çok serbest hareket ettikleri söylenemez, di¤er araçlarla ortak hareket
eder gibiler. Bu anlamda t›pk› su molekülleri gibi
uyumlu bir ak›ﬂtan söz edebiliyoruz. Üçüncü evredeyse art›k trafik iyice yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Araçlar birbirlerine iyice sokulmuﬂ ve neredeyse durmaktad›r. Yaln›zca dur-kalklardan oluﬂan bir hareket
gözlemlenir. Bu haliyle trafik kat› bir cisim gibi
dura¤and›r.
Bazen çok ﬂeritli yollarda akan trafi¤in birden
yavaﬂlad›¤›n› ve neredeyse durma aﬂamas›na geldi¤ini görürüz. Hatta öyle ki bazen otomobilimizi
durdurup bir süre beklemek zorunda kal›r›z. Yol
üzerinde bir kaza oldu¤unu ve trafi¤in bu nedenle durdu¤unu düﬂünürüz. Oysa a¤›r a¤›r da olsa
ilerledikçe karﬂ›m›za ne kaza ç›kar, ne durmuﬂ,
kenara çekmiﬂ bir otomobil. Asl›nda bu çok da ﬂaﬂ›r›lmas› gereken bir durum de¤ildir. Otoyollarda
akan trafi¤in k›sa bir süre durmas› bile arkadan
gelen araçlar›n y›¤›lmas›na neden olur. Önümüzde bir kaza oldu¤unda, arac›m›z› mecburen durdururuz, arkam›zdan gelenler de benzer biçimde
dururlar. Önümüzde, kaza yapan araçlar çekildi¤inde bile hareket edip yola devam etmemiz, durdu¤umuz zamanki kadar kolay de¤ildir. Önce bizim önümüzdeki araçlar›n hareket etmesini bekleriz. Önümüzde bir boﬂluk olmad›¤› için hemen hareket edemeyiz. Önümüzdeki araç hareket ettikten sonra bile bir süre arac›n güvenli bir mesafe
oluﬂuncaya kadar h›zlanmas›n› beklememiz gerekir. Ayn› hareketleri peﬂimizdeki araçlar da yapaca¤› için kaybedilen vakit artar. Yavaﬂça sönen bir
dalga gibi durup s›k›ﬂan trafik, araçlar›n hareket
etmesiyle birlikte ilk hareket edenden sonuncu
araca do¤ru bir dalga hareketi halinde aç›l›r ve
akmaya baﬂlar. Bu anlamda trafik bir s›v› gibi
davran›r. Araçlar›n yavaﬂlamas›na ve trafikte y›¤›lmaya yaln›zca kazalar neden olmaz. Yan yollardan
trafi¤e giren bir araç, ya da bir sapa¤a rastlad›¤›m›z zaman üzerindeki tabeladaki yaz›lar› okumak
için birazc›k yavaﬂlamak bile y›¤›lmaya neden olabilir. Otomobilinizin frenine normalden bir saniye
fazla basman›z arkan›zdaki y›¤›lman›n artmas›na
neden olacakt›r. Sizden sonraki sürücüler de benzer hareketi yapacak ve zincirleme yavaﬂlama hareketi trafi¤i durma noktas›na getirecektir. Öte
yandan bu tür bir yavaﬂlaman›n da yolun durumu
ve trafi¤in o andaki karakteriyle ilgili oldu¤unu
unutmayal›m. Sözgelimi yo¤un trafikte duran bir
kalabal›¤a yaklaﬂmakla hafif trafikte duran araçlara yaklaﬂmak ayn› karakteristi¤i taﬂ›mayabilir.
Bu anlamda h›zl› gitmek de her zaman gidece¤imiz yere çabuk ulaﬂaca¤›m›z anlam›na gelmiyor.
Hafif trafikte bekleyen araçlara h›zla yaklaﬂ›p
konvoyun sonunda durup beklemek yerine, düﬂük
h›zla yaklaﬂ›p trafi¤in çözülmeye baﬂlad›¤› noktada konvoya ulaﬂmak daha ak›ll›ca olacakt›r. Böylece arac›n›z› durdurmak, beklemek ve yeniden
hareket ettirmekle zaman kaybedilmeyecek ve arkadan gelen trafik de kesintiye u¤ramayacakt›r.

Boﬂluktan Do¤an
Anti-trafik Dalgalar›
Uzmanlar trafikte arac›n›z›n çevresinde boﬂluklar, size hareket alan› sa¤layacak alanlar b›rak-

man›z› öneriyor. Bunun s›k›ﬂ›k bir trafi¤i çözecek
anti trafik dalgas› yarataca¤›n› düﬂünüyorlar. Elbette bu, trafikte birden fazla sürücünün uygulamas› gereken bir ﬂey. Genellikle sab›rs›z sürücüler bütün boﬂluklar› doldurarak trafi¤in s›k›ﬂmas›na hatta kilitlenmesine neden oluyorlar. Oysa
araçlar aras›nda b›rak›lan boﬂluklar yo¤un trafi¤in çözülmesinde ve araçlar›n sürekli seyir halinde kalmas›nda oldukça etkili. Boﬂluk b›rakman›n
bir yarar› da sürücülerin ne yapaca¤›na karar vermesi için yeteri kadar zaman kazand›rmas›. S›k›ﬂ›k bir trafi¤in içine giren sürücülerin karar verme olana¤› kalmam›ﬂ demektir. Trafik dalgas›yla
birlikte hareket etmek, di¤er sürücülerin yapt›¤›
ﬂeylerin ayn›s›n› yapmak zorunda kal›r. Oysa sürücü farkl› bir harekette bulunmak istiyorsa s›k›ﬂ›kl›¤›n içine girmeden önce karar vermelidir.
Çevresinde yeterince boﬂluklar olan araçlar bu anlamda trafikte yaratt›klar› rahat davran›ﬂ olana¤›yla kendilerine karar verme ve hareket edebilme özgürlü¤ü kazan›rlar. Trafi¤in en çok s›k›ﬂt›¤›
yerlerden biri de yola giriﬂ ya da ç›k›ﬂ yap›lan yerler. Trafikte ilerlerken yan yoldan önümüze giren
arabalara yer vermek istemeyiz pek. Bu sinirli bir
davran›ﬂla önümüze geçmek isteyen kiﬂiye engel
olmaya çal›ﬂ›r›z. Benzer biçimde yan yollardan gelenler de bir an önce yola girebilmek için hamleler yapmak e¤ilimindedir. Bu da ba¤lant› noktalar›nda trafi¤in s›k›ﬂmas›na hatta, y›¤›lmalara neden olabilir. Uzmanlar bunun nedenini de bulduklar› her boﬂlu¤a girmeye çal›ﬂan sürücülere ba¤l›yor. Araçlar aras›nda yeterince boﬂluk b›rak›ld›¤›nda yollara giriﬂ ve ç›k›ﬂ araçlar›n yavaﬂlamas›na hatta durmas›na neden olmadan gerçekleﬂebilecektir. Benzer biçimde ﬂerit de¤iﬂtirirken yaﬂanan kolayl›k hem tehlikeleri önleyecek hem de s›k›ﬂ›kl›¤› henüz oluﬂmadan önleyecektir. Bu anti
trafik dalgas› s›k›ﬂ›kl›klar› çözmede en etkili yollardan birisi. Oysa birbiri aras›nda boﬂluk bulunmayan, s›k›ﬂm›ﬂ araçlar›n ﬂerit de¤iﬂtirmesi, ya da
bir baﬂka yola sapmas› zor olman›n ötesinde kimi
zaman olanaks›z hale bile gelebiliyor.
Sadece birkaç araç yüzünden s›k›ﬂ›kl›k yaﬂayabilece¤imizi biliyoruz, bununla birlikte sadece birkaç arac›n davran›ﬂ›n›n da trafi¤in çözülmesine
yard›mc› olabilece¤ini unutmay›n. Anti trafik dalgalar› yaratmak tek bir sürücünün bile baﬂarabilece¤i bir davran›ﬂ olabilir.
Birçok kiﬂinin akl›na ﬂöyle bir soru gelebilir:
Bir sürücü trafi¤in yo¤un oldu¤u saatlerde önünde boﬂluklar b›rakarak nas›l hareket edecek? Agresif sürücüler böyle bir davran›ﬂa nas›l izin verecek? Uzmanlar bunun mümkün olabilece¤ini düﬂünüyor. Önünüzdeki boﬂlukla düﬂük bir h›zla seyrederken, aceleci sürücüler sizi h›zla geçecek ve
önünüzde yer alacaklard›r. Bir süre sonra sizin arkan›zdan gelen, sizi geçmek istemeyen sürücüler
bir blok oluﬂturacakt›r. Bu blo¤un uzamas› bütün
boﬂluklar› dolduran agresif sürücüleri sizden
uzakta tutacak ve arkada kalan grubun h›z›n› ve
davran›ﬂlar›n› sizin belirlemenizi sa¤layacakt›r.
Yan ﬂeritlerden de önünüzdeki boﬂlu¤a geçmek isteyenler olacakt›r. Bu da yan ﬂeritteki agresif sürücüleri devreden ç›karmaya yarar. Baﬂka ﬂeritlerden sizin önünüzdeki boﬂlu¤a giren bir otomobil
h›zla o boﬂlu¤u da geçip sizin alan›n›z› terk etme
e¤ilimindedir. Önündeki di¤er araçlar› geçmekle
u¤raﬂacakt›r. Bütün yap›lmas› gereken araçlar›n
çevresindeki boﬂluklara dikkat etmek. Aksi bir

Trafikte çözüme ulaﬂmak için araﬂt›rmac›lar
1990’lardan beri a¤›rl›kl› olarak bilgisayar destekli
modellemeler kullaniyorlar.

durumda yavaﬂ akan bir trafi¤in iyice t›kanaca¤›
kestiriliyor. Yavaﬂ akan bir trafikte araçlar›n aras›ndaki boﬂluk kapand›¤›nda hareket serbestisi tamamen kaybolacak ve trafik durma noktas›na gelecektir. Trafikte seyir halindeyken çevrenizde b›rakt›¤›n›z boﬂlu¤a baﬂka bir araban›n girmesi çok
da büyük bir sorun de¤ildir asl›nda. Sorun ço¤u
zaman sürücülerin birbirilerine üstünlük kurmaya
çal›ﬂarak boﬂluklar› kapatmak istemesi. Boﬂlu¤a
giren bir sürücü bir süre sonra kendi boﬂlu¤unu
yaratarak yol almaya devam ederse ya da ﬂerit de¤iﬂtirerek sizin boﬂlu¤unuzu açarsa sorun ortadan
kalkar. Ne var ki sinirlenip di¤er araca fazlaca
yaklaﬂ›r ve araçlar aras›ndaki boﬂluklar› kapat›rsan›z, trafik s›k›ﬂ›kl›¤› oluﬂacakt›r. Arada boﬂluk
b›rakmak ayn› zamanda baﬂka ﬂeritlerden önünüze geçen araçlara karﬂ› reaksiyon zaman›n›z› art›racakt›r. E¤er di¤er araçlarla aran›zda k›sa mesafeler b›rak›yorsan›z ani fren gibi tehlikeli hareketler yapmak zorunda kal›rs›n›z. Oysa önünüzdeki
büyük boﬂluklarla kimi zaman h›z›n›z› kesmeden
ﬂeridinize giren araçlar› takip etmek mümkün
olur. Sizin boﬂlu¤unuza girecek bir araç asl›nda
sizi de¤il önünüzdeki trafik duvar›n› aﬂmaya çal›ﬂ›yordur. Bu tür sürücüler genellikle fazla hareketli davran›rlar ve bir süre sonra sizden uzaklaﬂacaklard›r. Arac›n›z›n önünde bir boﬂluk yarat›rken dikkatli olmal›s›n›z. E¤er gere¤inden yavaﬂ
giderseniz herkes sizi geçmek isteyece¤i gibi, yavaﬂ seyretmenizden dolay› arkan›zda trafik y›¤›lmas›na da neden olabilirsiniz. Çok yo¤un olmayan
trafiklerde boﬂlu¤unuz sizi önünüzde t›kanan trafikten koruyabilir. Siz yavaﬂlayarak önünüzdeki s›k›ﬂ›kl›¤›n aç›lmas› kadar zamanda seyir halinde
kalabilirsiniz. Elbette bu durum a¤›r trafikte iﬂe
yaramayabilir ama trafik s›k›ﬂ›kl›¤›n›n ortas›na
do¤rudan dalarak inisiyatifinizi kaybetmekten iyidir.

Kuram ve Gerçek
Günümüzde geliﬂen teknoloji, trafikte araçlar›n davran›ﬂlar›n› incelemek ve çeﬂitli simülasyonlarla yeni çözümler üretebilmek amac›yla kullan›l›yor. Olas› birçok modelle farkl› zamanlarda farkl› trafik koﬂullar›ndaki sorunlar›n incelenmesiyle
sanki trafik biliminin teorik yan› geliﬂtiriliyor gibi.
Trafikle ilgili kuramlar›n ilk örneklerine yirminci
yüzy›l›n ilk yar›s›nda rastlasak da geliﬂtirilmesi
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a¤›rl›kl› olarak 1990’l› y›llara rastl›yor. ‹lk kuramlar çok karmaﬂ›k de¤ildi elbette. T›pk› kar›ncalar›n davran›ﬂ› gibi, trafikteki sürücüleri de tek baﬂ›na ve grup halinde basit ve karmaﬂ›k davran›ﬂlar sergileyen araçlar olarak görüyordu kuramc›lar. Zaman içinde araçlar›n geliﬂmesi, yollar›n iyileﬂmesi, hatta trafikteki sürücülerin bilinçlenmesi
geliﬂtirilen kuramlar›n sürekli gözden geçirilmesini gerektiriyor. Nagel-Schreckenberg modeli, ya
da k›saca bilinen ad›yla “NaSch”, trafi¤in ölçülebilir bir ﬂey oldu¤unu ileri sürüyor ve simülasyonlar›n kullan›ld›¤› bilgisayarlar yard›m›yla çözümler
üretilebilece¤ini öne sürüyor. Bu kuramda yollar
hücrelere ayr›l›yor ve hücrenin bir otomobile ait
oldu¤u kabul ediliyor. “Hücreler otomat›” ad› verilen bu sistemle mekan ve zamana ba¤l› olarak
bilgisayar araçlar›n davran›ﬂlar›n› tahmin ederek
bir model kuruyor. Hücrelerin nas›l davranaca¤›
programland›¤›nda kaza riski de ortadan kalk›yor.
Trafikteki bütün davran›ﬂlar›n asl›nda basit
bir kuramla aç›klanabilen bir ﬂey oldu¤unu düﬂünmeyelim. Trafik probleminde denkleme etki
eden pek çok de¤iﬂken var. Yolun yap›s›ndan tutun da, kulland›¤›n›z arac›n markas›na, saatin
kaç oldu¤undan, sürücülerin o günkü ruh haline
dek pek çok ﬂey trafi¤i etkileyen etmenler. Elbette ülkeden ülkeye de¤iﬂen altyap› ve sürücülerin sürüﬂ al›ﬂkanl›klar› da dikkate al›nmas› gereken baﬂka de¤erler. Her ülke hatta her kent,
trafik sorununa kendi karakteristi¤ine göre çözümler bulmak durumunda. Vatandaﬂlar sabah
evden ç›kt›¤›nda araba binmesiyle birlikte trafik
sorunu yaﬂamaya baﬂl›yorsa durum acil önlemler

al›nmas› gerekti¤ini gösteriyor. Yaln›zca otoyollar ya da ana caddeler de¤il, evimizden ç›kt›¤›m›z anda ara sokaklardan baﬂlayan trafik sorunu büyük ﬂehirlerimizde karﬂ›m›za ç›k›yor. Yayalar ve sürücüler için trafikte farkl› sorunlar yaﬂan›yor. Yollar›n durumu, yetersiz park alan› trafi¤i daha ara sokaklardayken s›k›ﬂma noktas›na
getiren sorunlardan baz›lar›. Sorunlar› gidermek
için pek çok çözüm öneriliyor. Bu çözüm önerilerinden en önemlisi toplu taﬂ›mac›l›¤a önem
vermek üzerine. Özellikle büyük kentlerde toplu
taﬂ›mac›l›k olmazsa olmazlardan biri. Dünyan›n
büyük metropolleri, megapolleri kent içi trafik
sorununa çözüm olarak ilk s›rada metro, hafif
rayl› sistem gibi toplu taﬂ›ma araçlar›n› düﬂünüyor ve geliﬂtiriyor. S›k s›k söylenen, herkesin bildi¤i ama kimsenin pek ald›rmad›¤› sorunlardan
biri içlerinde yaln›zca bir kiﬂinin bulundu¤u özel
araçlar. Özel otomobillerle trafikte seyretmenin
konforlu oldu¤u düﬂünülüyor, ne var ki bu konforun yo¤un trafikte k›rm›z› ›ﬂ›kta beklerken ya
da yaln›zca dur-kalk yaparak ilerlenirken bir s›k›nt›ya dönüﬂtü¤ünü de unutmamak gerek. Sabah iﬂe gidiﬂ, akﬂam iﬂten eve dönüﬂ saatleri trafi¤in en yo¤un hissedildi¤i zamanlar olarak ka-

bul ediliyor. Sürücülerin birey olarak de¤il de,
di¤er araçlarla birlikte bir dalga hareketi gibi
topluca hareket etti¤i saatler bu yo¤unluk saatleri. Bu saatlerde toplu taﬂ›ma araçlar›n›n tercih
edilmesi, trafi¤i önemli ölçüde rahat ettirecektir.
Motorlu taﬂ›tlar›n her geçen gün artt›¤› yollar›m›zda trafik sorunu bilimsel yöntemlerle ele
al›nmal›. Bat›da üretilen trafik modellerinin ve
kuramlar›n›n, k›saca bilimsel yaklaﬂ›m›n çok
önemli oldu¤u muhakkak. Bununla birlikte Türkiye yollar›na uygun, bizim trafik koﬂullar›m›z
için düﬂünülmüﬂ trafik modellerine de gereksinim var. Kentlerimizdeki trafi¤in karakteristi¤ini
anlamadan ve bize ait kuramlar üretmeden düﬂünülen trafik çözümleri, geçici çözümler olmaktan ileri gidemeyecek gibi görünüyor.

Gökhan Tok
Kaynaklar:
http://www.amasci.com/amateur/traffic/traffic1.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/national/daily/aug99/traffic05.htm
http://www.nature.com/news/1998/981126/pf/981126-8_pf.html
http://www.traffic.uni-duisburg.de/
http://www.amasci.com/amateur/traffic/links.html

Tunus Bilim Taksi’den Murat Coﬂkun’la konuﬂtuk
-Sabah yedi buçukta ç›k›yorum, akﬂam sekiz
buçu¤a kadar trafikteyim. Haftasonlar› cumartesi çal›ﬂ›yorum, pazarlar› çal›ﬂm›yorum. Pazarlar›
ailemle birlikte geçiriyorum. Sabahlar› yedi buçukla dokuz buçuk aras›, akﬂamlar› da beﬂle yedi buçuk-sekiz aras› yo¤un oluyor.
-Gündüz saatleri normal. Genelde merkez
olan yerler, K›z›lay, Ulus, Kavakl›dere’de trafik
yo¤un oluyor. En s›k›nt› duydu¤umuz ﬂeyler yanl›ﬂ park ve acemi ﬂöförler. Onlardan rahats›z oluyoruz, trafi¤i genelde bunlar engelliyor.
-Trafikte sürücülerin birbirine sevgi sayg›
duymas› laz›m. Bir de park olay›na çözüm bulmal›. Çok katl› otopark yaparak bir çözüm bulunabilir, yol üstünde hiçbir taﬂ›t kalmayacak. Otopark yap›lan yerlerde insanlar cüzi miktarda para ödeyerek araçlar›n› bu otoparklara b›rakacaklar. Ancak öyle çözülür trafik sorunu.
- Toplu taﬂ›ma araçlar›n› kullanmam›z laz›m.
Gerekmedikçe özel arabalar›n trafi¤e ç›kmamas›
daha uygun. Baﬂ›boﬂ dolaﬂan baz› taksici arkadaﬂlar›m›z da var. Tur at›yorlar, bekleme yap›yorlar. Onlar da trafi¤i engelliyor.
- Trafikte alt geçitlerin faydas› oldu. Gerçi
yollar› daraltt› ama, trafikte düzenli seyretmemize yard›mc› oldu. ﬁu anda durum eskisine göre
daha iyi.
-Yayalar›n da trafikte dikkatli olmas› laz›m.
Trafik ›ﬂ›klar›na riayet etmiyorlar. K›rm›z› ›ﬂ›kta
karﬂ›dan karﬂ›ya geçip tehlike yarat›yorlar. Bilinçli de¤il yayalar. Özellikle sabahlar› insanlar
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iﬂine geç kald›¤› için dikkatsiz davran›yor.
-Trafikte herkesin birbirine sevgi sayg› duymas› laz›m, bu oldu¤u zaman her ﬂey kendili¤inden çözülür.
-Geçenlerde arkam›zda bir ambulans vard›.
Sirenini çal›yor ama kimse kenara çekilip, yol
vermiyordu. Orada bir garaj giriﬂi vard›, ben de
oraya girip ambülansa yol verdim. Böyle ﬂeylere
bilhassa dikkat etmek laz›m.
- Trafi¤e sürekli yeni araç ç›k›yor, herkes yeni araba al›yor ama ço¤u acemi. Eski Ankara’ya

bakarak trafikte araba say›s› ço¤ald›. Gün geçtikçe trafik art›yor. Otomobillerin yaﬂ› on seneyi
geçmemeli, geri kalanlar› trafikten men etmek
laz›m. Tabi insanlar› ma¤dur etmeden. Böyle giderse trafi¤e çözüm yok. Tabi insanlar kendilerini bilirlerse, bir iﬂ için bir araba kullanmak yerine toplu taﬂ›ma araçlar›n› kullan›rlarsa ancak öyle. Metro a¤›n› geniﬂletsinler, yollarda park yerine çok katl› otoparklara önem verilecek. Trafi¤e
ancak öyle çözüm bulunur.

